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أرملخص:

ًىدزج هرا في بهاز جدلُل ، هره الىزٛت الخىاٗع بحن الـحن والىالًاث اإلاخددة في بٛلُم حىىب ػٚس آطُا حِالج

ذ اإلاىوٜت خال٤ ال الخىاٗع ّ ًدٗ.  ما ظىىاث ألاخحرة دًىام١ُُت واضختاإلاخجدد ُلى مىاهٝ الى٘ىذ، خُث ُٗس

: ُٟٙ ًازس جٜاهّ اإلاـالح مّ اخخالٖ اإلاٜازباث اإلاخبىاة لخدُٜٜها  بحن الىالًاث اإلاخددة الدظائ٤ الخاليبلى هسح 

 والـحن ُلى الىكّ ؤلاطتراجُجي في حىىب ػٚس ؤطُا؟

ُلى جدلُل ألابِاد اإلاخخل٘ت إلطتراجُجُت  ٠ل مً الـحن والىالًاث  اُخماداًخم مِالجت ؤلاػ٢الُت الظابٜت 

ت. إلاخددة ا  لخدُٜٝ الى٘ىذ في مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا، اُخمادا ُلى آلالُاث الظُاطُت، الاٛخـادًت والِظ١ٍس

حن ًدّٗ باججاه همى حدًد مً الِالٛاث  لُه، ٗةن اخخدام الخىاٗع الاطتراجُجي بحن ٟال الوٗس بحن الٜىي ُو

جِل اإلاىوٜت مدل الخىاٗع م٘خىخت ُلى حملت جدّٗ بلى حِٜد البِئت ألامىُت في ت ُجراجطتاإلاأالث ؤلا  ال١بري، ٍو

  اإلاىوٜت وتهدد اطخٜسازها.

١ُتال ،ؤلاطتراججُتاليلمات املفتاحي :    .حىىب ػٚس ؤطُا، لـحنا،  ىالًاث اإلاخددة ألامٍس

Abstract: 

This paper addresses the strategic rivalry between China and the United States in 
South-East Asia. This is part of the analysis of renewed competition for spheres of 
influence. This leads to the following question: How does the intersection of 
interests affect the different approaches adopted to achieve between the United 
States  and  Ch ina  on  the st r ateg ic  s i tuat ion in  Southeast  As ia? 
The previous problem is addressed by analyzing the different dimensions of the 
strategy of China and the United States to achieve influence in Southeast Asia, 
depend ing  on  the po l it i ca l ,  economic  and  mi l i tary  mechan isms. 
Therefore, the intensification of strategic rivalry between the two parties is pushing 
for a new pattern of relations between the major powers and makes the region 
open to competition among the strategic mechanisms that lead to the complexity  
of the security environment in the region and threaten its stability.   

Keywords: Strategy, United States, China, Southeast Asia. 
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أ:رمةدرم 

١ُت؛ خُث خسحذ             امت الىالًاث اإلاخددة ألامٍس احظم الِالم بنهاًت الخسب البازدة باألخادًت الٜوبُت جدذ ُش

ت، اٛخـادًت، زٜاُٗت... -هره ألاخحرة مىخـسة مً الـساَ ألاًدًىلىجي خاثصة ٓلى مخخلٙ ؤبِاد الٜىة   -ُظ١ٍس

 ي. جم١نها مً ٗسق هُمىتها ُلى اإلاظخىي الِالم

ًخولب ًهىز ؤي دولت ٟٜىة مىاشهت للىالًاث اإلاخددة جدُٜٝ الهُمىت ؤلاٛلُمُت ؤوال، برل٣ حظخُ٘د مً        

"، مً هىا ًهس الاهخمام بالدًىام١ُُاث ؤلاٛلُمُت خُث طلى ٠ل Regional Unipolreteؤخادًت ٛوبُت بٛلُمُت "

ت    "O.Waever " و "ؤولي واًُ٘س" "B.Buzanمً "بازي بىشان" " اللىء  ُلى هره الدًىام١ُُاث مً خال٤ هٌٍس

ب ألامً ؤلاٛلُمي" " وؤػازا ؤن آزاز هره الدًىام١ُُاث ؤلاٛلُمُت ؤٟثر   "Regional Securety complex theory"مٟس

 طُادة مٜازهت بالدًىام١ُُاث الىٌامُت ال٢لُت.

اطتراججُت -هٌسا إلاا جخمحز به مً ؤهمُت حُىًمثل بٛلُم حىىب ػٚس ؤطُا مظسخا إلاثل جل٣ الدًىام١ُُاث          

ت  ت وؿىال بلى الهٍى ّ الجٔسافي، الدجم الاٛخـادي، الٜىة الِظ١ٍس مظخمدة مً ُدة ُىامل جتراوح بحن اإلاٛى

دة، بكاٗت بلى "ؿِىد الـحن"   ٟٜىة بٛلُمُت مىر  خُث اهلمذ حمهىزٍت الـحن  2001اإلاجخمُِت الٍ٘س

مما ٌِني اهخساهها كمً بخدي ؤهم ماطظاث الىٌام الِالم   -omc -ِاإلاُت الؼِبُت بلى مىٌمت الخجازة ال

١ُت ٜٗد حِسكذ في ه٘ع ال٘ترة بلى "هجىم بزهابي"  مع ؤمنها الٜىمي  الجدًد.  ؤما الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 ٚ الن "الخسب ُلى ؤلازهاب"؛ خُث مثلذ مىوٜت حىىب ػس برل٣ ؤطُا الجبهت الثاهُت لهره الخسب  ودِٗها إُل

١ُت .  ؤؿبدذ مخٔحرا مهما في ؤلاطتراجُجُت ألامٍس

–وؤخسي ٟبري  -الـحن-جدّٗ هره الٌسوٖ؛ خُث جخٜاهّ اإلاـالح ؤلاطتراججُت لٜىجحن ألاولى بٛلُمُت         

ًازس جٜاهّ  هسح الدظائ٤ الخالي: ُٟٙفي مىوٜت ذاث ؤهمُت بطتراجُجُت ل٢لخيهما ، ًدّٗ بلى  -الىالًاث اإلاخددة

الح مّ اخخالٖ اإلاٜازباث اإلاخبىاة لخدُٜٜها  بحن الىالًاث اإلاخددة والـحن ُلى الىكّ ؤلاطتراجُجي في حىىب اإلاـ

 ػٚس ؤطُا؟

         ٚ ١ُت في بٛلُم حىىب ػس ؤطُا  حظلى هره الىزٛت اللىء ُلى جلازب اإلاـالح ؤلاطتراججُت الـِىُت وألامٍس

ّ الاطتراجُجي الِام في اإلاىوٜت. ذل٣ مً خال٤ اإلاداوز بهدٖ ال١ؼٙ ًُ جداُُاث هره اإلاىاٗظت ُلى الىك

  الخالُت:     

 اإلاٜازبت اإلا٘اهُمُت للدزاطت -1

 ػٚس ؤطُا ألابِاد الاٛخـادًت وألامىُت لئلطتراججُت الـِىُت في حىىب -2

١ُت في  حىىب ػٚس ؤطُا -3  ؤلاطتراجُجُت ألامٍس

حن ٗيها، زم ٠ل مً  بطتراججُتهيخٜل للبدث في  وظتهل هره الىزٛت بلبى م٘اهُمي إلا٘هىمحن حىهٍس

١ُت في بٛلُم حىىب ػٚس ؤطُا.الـحن والىالًاث اإلاخددة ألا   مٍس

 :اإلاٜازبت اإلا٘اهُمُت للدزاطت -1

حز هىا ُلى كبى م٘هىم ؤلاطتراججُت الري ًخدم الدزاطت هٌسا للخجاذب اإلاِسفي الري ًخِسق له          ًخم التٟر

، بِدها ًخم الخٍِسٙ باإلاجا٤ الجٔسافي مىكَى -ػاملت–ومىطّ  -ٍتُظ١س –مـولح "ؤلاطتراججُت" بحن ملُٝ 

 الدزاطت اإلاخمثل في بٛلُم حىىب ػٚس ؤطُا.
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أرمفهىم إلاستراتيجي :  س.

سوَ ُلمُت،ٗهي حِني في ؤبظى مِاهيها خوت          بن م٘هىم ؤلاطتراججُت جخٜاهّ خىله ُدة جخــاث ٗو

دًاث طُِا لخدُٜٝ ألاهداٖ، وازجبى هرا اإلا٘هىم بداًت بالجاهب مىخدة ػاملت ومخ٢املت جسبى اإلاىاّٗ بالخد

٘اث الخالُت: أالِظ١سي؛ خُث ٛدمذ لها الخٍِس

ؤلاطتراجُجُت بإنها: "ًٗ اطخخدام اإلاِاٞز ٠ىطُلت للىؿى٤ بلى  "karl Von Klausewitzٌِٖس "ٟالوشُٗتز" "     

ّ إلاخخلٙهدٖ الخسب؛ ؤي ؤن ؤلاطتراجُجُت جلّ مخوى الخسب وجددد الخ اإلاِاٞز التي جخإلٙ منها  وىز اإلاخٛى

ت".  (247، ؾ.2000هازث،)  الخسب، ٟما جددد الاػدبا٠اث التي طخّٜ في ٠ل مِٟس

مىن  ها "ٍز ِٗس " بإنها: " الاطخخدام اإلاادي ؤو الِ٘لي للٜىة اإلاظلخت في الدٗاَ ًُ مـالح R.Aronآزون" " َو

 (34.، ؾ2008ػُ٘ٝ،  ) الدولت وؤهداٖ طُاطتها الخازحُت".

ها "لُد٤ هازث" " ت لخدُٜٝ هدٖ  "L.Haretٟما ٌِٗس ُلى ؤنها "ًٗ جىشَّ واطخخدام الىطاثى الِظ١ٍس

ازة،  الظُاطت".  (2012) بٛى

ٙ الظابٜت اػتراٟها في خـس الِ٘ل ؤلاطتراجُجي في الجاهب الِظ١سي  ججدز ؤلاػازة ؤن اإلاالخٍ ُلى الخِاٍز

خبازاث وؤلام٢اهاث للبدث واطخخدام الٜىة في اإلاِاٞز مً ؤحل  جدُٜٝ ألاهداٖ الظُاطُت؛ بمِنى حسخحر الُا

ظمى الخوبُٝ اإلاُداوي لئلطتراججُت ُلى اإلاظخىي ألادوى  ت التي جدٜٝ الخل الخاطم بٜىة الظالح. َو ًُ اإلاِٟس

لتي همحزها ًُ "ج١خ٢ُا" وهي بدوزها جوبُٝ لئلطتراججُت الِلُا، وما هره ألاخحرة بال الظُاطت التي جٜىد الخسب وا

 الظُاطت ألاطاطُت التي جددد هدٖ الخسب.

ذ الخالي            ٌِسق ما طبٝ اإلا٘هىم الخٜلُدي لئلطتراججُت وهى ال ٌِوي ال٢لمت مدلىلها الخُٜٜي، ٗ٘ي الٛى

ؤؿبذ مـولح ؤلاطتراججُت لٌ٘ا مخِدد ألابِاد ٗهى ٌظخخدم للداللت ُلى ٠ل اليؼاهاث ؤلاوظاهُت التي لها 

ِخبرها كُٜت ألهه ًسي ؤنها حِبر ل وؤهداٖ. في هرا الظُاٚ، وطاث ٘اث الظابٜت لئلطتراججُت َو س" الخٍِس ًيخٜد "بٗى

ًُ " حدلُت الـساَ بحن ؤلازاداث الىهىُت، هره الجدلُت التي جمخد بلى ألادواز الظُاطُت والاٛخـادًت ". وهي 

 الظُاطُت والاٛخـادًت اإلاخِلٜت باإلاـالح الىهىُت.اإلاجاالث  برل٣ ال جٜخـس ُلى الِامل الِظ١سي وبهما حؼمل

ٙ ؤلاطتراججُت          ساق  في "الٜامىض ؤلاهجلحزي"حاء حٍِس ُلى ؤنها ًٗ اطخخدام الىطاثل لخدُٜٝ ألٓا

 وحؼمل :

 .اخخُاز ألاهداٖ وجددًدها 

 .ٖاخخُاز ألاطالُب الِملت لخدُٜٝ ألاهدا 

 .وكّ الخوى الخىُ٘رًت 

 لت.جيظُٝ الىىاحي اإلاخـ 

ُٙ  -في مِنى حِددي-ًم١ً الٜى٤ ؤن ؤلاطتراجُجُت         لت اإلادي، جٜىم ُلى جًى حؼحر بلى خوت ُمل هٍى

مخخلٙ الىطاثل اإلاسجبوت بإبِاد الٜىة اإلاخخل٘ت إلدازة بسهامج اإلاـالح الىهىُت وجدُٜٝ ؤهداٖ الظُاطت 

ت  الىهىُت مىحهت بلى مُدان مً الخ٘اُالث ًجمّ بحن الخـىم والخل٘اء واإلاىاوثحن في لِبت اإلاـالح اإلاؼتٟر

واإلاخلازبت في الِالٛاث الدولُت. باخخـاز هي ًٗ جيظُٝ حمُّ مىاحي الٜىة الىهىُت مً احل ُٛادة خسب، 
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ٜت حٍِسٙ الدولت إلاـالخها والتهدًداث التي  حظُحر ؤشمت، بدازة هصاَ ؤو الخ٘اي ُلى الاطخٜساز. بمِنى آخس هٍس

وهى ما ًولٝ ُلُه ؤلاطتراججُت ال٢لُت  (4، ؾ.2004)جاًلس،  طاثل الخِامل مِها.حظتهدٖ هره اإلاـالح، وو 

ها  ِٗس ت ألامم، بما في ذل٣ الٜىاث اإلاظلخت مً احل َو "بالُذ" ؤنها:" ًٗ حِبئت وجىحُه مـادز ألامت ؤو مجمُى

س" ُلى ؤنها: "هي التي جٜىد بلى الـساَ طىاء ٠ان ُ ها "بٗى ٗس ىُ٘ا مباػسا، ؤم ٓحر جدُٜٝ الهدٖ الظُاس ي". ُو

ذ  ت ؤو ػملها ٠لها في ٛو مباػس طىاء داز في اإلاُادًً الظُاطُت، ؤم الاٛخـادًت، ؤم الدبلىماطُت، ؤم الِظ١ٍس

لُه ٗاإلطتراجُجُت  لِظذ مدـىزة بمجا٤ مً اإلاجاالث  (58) ػُ٘ٝ، ؾ. واخد ألن اإلاظإلت في الىاّٛ ٠لُت". ُو

ب الىؿى٤ بلُه جسطم له بطتراجُجُت لخدُٜٜه، هرا هبِا في ًل هدٖ ًخىح دون آلاخس، ٢ٗل مجا٤ ًىكّ له

ت في مخخلٙ اإلاجاالث وحِال  ؤلاطتراججُت ال٢لُت. هره ألاخحرة وكُ٘تها حِبئت وجىٌُم ٠ل اإلاـادز اإلاادًت واإلاِىٍى

 حِمل بـىزة ميسجمت مىخدة وبإٛص ى هاٛتها وبم٢اهاتها م جىشَ ألاهداٖ اإلاولىب جدُٜٜها في ٠ل مجا٤ مّ

مساُاة الخيظُٝ بحن ؤلاطتراججُاث في ٠ل مجا٤ بدُث ًددد اإلاجا٤ ألاٟثر ؤهمُت في ٠ل مسخلت ٜٗد ٢ًىن 

ا.  اٛخـادًا ؤو ؤمىُا ؤو ُظ١ٍس

جتراوح وطاثل جدُٜٝ ؤلاطتراججُت وهٜلها مً بهاز ١ٗسي مجسد بلى مجا٤ الخوبُٝ ُلى ؤزق الىاّٛ  بحن        

مً حمُّ ألادواث الاٛخـادًت مً مىازد هبُُِت وحجم ؤلاهخاج والخالت حملت مً الىطاثل ألاولى مادًت جخل

ت جخلمً مىٌىمت ألا٢ٗاز  دد الجِؽ. ؤما الثاهُت ٗمِىٍى ت ٟىَى الِخاد ُو ت، والىطاثل الِظ١ٍس اإلاالُت والخجاٍز

ت ودزحت الخِبئت الظُاطُت الداخلُت ووكىح السئٍت في اإلاظاثل الخازحُت، ح ؼ٢ل هره ألاًدًىلىحُت والخلاٍز

الِىاؿس مجخمِت مّ ُىاؿس الٜىة اإلاادًت داِٗا ًم١ً الدولت مً جىُ٘ر بطتراججُتها طىاء ٠اهذ اٛخـادًت ؤو 

 .(24، ؾ.2009وهاس ي، ) مخِلٜت بمجا٤ آخس.

أرمسح نيىبىليتيي  ملنقة  ننى  ري  سسيا:  . 

٢ي الِظ١سي و  ُوحد م٘هىم "ػٚس ؤطُا"        ٙ ألامٍس ، ؤًً جم 1943س ي للمىوٜت طىتالجُىطُاكمً الخٍِس

جٜظُمها بلى بٛلُمحن ػما٤ ػٚس ؤطُا وحىىب ػٚس ؤطُا. بال ؤن اإلا٘هىم ألاخحر ٠ان ٛد هسح ٛدًما مً هٖس 

؛ ؤي ؤزىاء 1945ولم ١ًدظب ػِبُت بال الخٜا، بذ اػتهس بِد  1847طىت   "j.Rolgan" "ج. زولٜان"ألاهتربىلىجي 

 (82)زمُدي، د.ض.ن،ؾ.  ".La Guerre des blocs الخسب لبازدة في بهاز خسب ال١خل"

ُحن؛ ألاو٤ بدسي ًلم ٠ل مً "         ٜظم مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا بلى بٛلُمحن ُٗس
ُ
، بهدوهِظُا"، "ال٘لبحن"ج

ا"" خُث جلم الدولخحن ألاٟبر حجما "بهدوهِظُا" و"ال٘لبحن" ُلى الخىالي  طلوىت بسوهاي"، "طىٔاٗىزة"، "مالحًز

سة باليظبت لؤلولى وح 17000خىلي  م ؤن  -باليظبت للثاهُت 7000ٍص سة  17مً الظ٢ان ٌِِؼىن   %90ٓز حٍص

لم  ا بالـحن ٍو زثِظُت. ؤما ؤلاٛلُم الٜازي اإلاددود مً حهت بنهس "اإلا٢ُىوٕ" و مخـل مً حهت زاهُت مخـل بٍس

 )     Bafoil 2012,P.2) .ُٗدىام"، "الوض"،" "ٟمبىدًا" ،جاًالهد"، ""مُىاماز" ٠ل مً

لت مً الصمً بٛلُم دون         ِخبر مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا طابٜا وخدة زطمُت ٟما ؤنها اُُخبرث ل٘ترة هٍى
ُ
لم ح

ت  و ال خدود واضخت، لهرا حِددث الدظمُاث التي ؤهلٜذ ُلى ؤلاٛلُم وؿاز ٠ل مخدخل ًولٝ ُلُه  هٍى

" رابق  دول ننى  ري  سسيا، خُث جإطظذ "1967اإلا٘سداث اإلاخىاٜٗت مّ مـالخت بلى ٓاًت طىت 

"ASIAN ،ُت في حىىب ػٚس ؤطُا وخاؿت ُٗدىام، ٟمبىدًا،الوض "ٟىَى مً الخلٙ الظُاس ي إلاىاحهت الؼُُى

صث السابوت في بداًت وؼإتها ُلى الخيظُٝ الظُاس ي. حاء بوؼاء هره السابوت بمبادزة خمع دو٤  بىزما، لرل٣ ٟز

ا، بهدوهِظُا، طىٔاٗىزة، جاًالهد والوض ومُىاماز  1995، ال٘لبحن واهلمذ الخٜا ٠ل مً ُٗدىام طىت هي مالحًز
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مبىدًا طىت  1997طىت  ملذ ُلى جىهُد  1978 "آلاطُان" طىت، ٠ان اُتراٖ الـحن زطمُا بسابوت 1999ٟو ُو

ا ؤهم اإلاخدمظحن لهرا الخ١ ت والخ١ىىلىحُت. هرا وحِخبر مالحًز خل الِالٛاث مِها في اإلاجاالث الاٛخـادًت والخجاٍز

لاء مخبيُت ههجا حِاوهُا بد٤ لىهج  ص ُلى الخِاون الاٛخـادي ؤلاٛلُمي ُٗما بحن الدو٤ ألُا الري بدؤ ًٟس

 .(82ؾ. . )زمُدي الخٜلُدي للخ٢امل.

ص للـىاُت والخجازة واإلاا٤، ٗهره اإلاىوٜت     ّ ٟمٟس ت والتي جدىلذ بؼ٢ل طَس جبرش الٜاُدة الاٛخـادًت ألاطٍُى

ٝ والخدماث، ؤلاطتراججُت جدىي ٛدز  ا ٟبحرا مً الخٜىُاث الخ١ىىلىحُت وؤلاهخاحُت ومؼسوُاث مخمحزة الدظٍى

 بكاٗت بلى ػب١ت زاجِت مً الاجـاالث ومجمّ كم مً زؤض اإلاا٤.  

ِىد ذل٣ بلى ؤطباب        صا مدىزٍا في الجُىاطتراجُجُاث الدولُت اإلاخىاٗظت، َو جدخل دو٤ حىىب ػٚس ؤطُا مٟس

" الري ًسبى بحن اإلادُوحن الهىدي والهادت ٟما "ملٜاّٛ الجٔسافي خُث ًدخلً ملُٝ ُدًدة مً بُنها اإلاى 

ً البيُىي للٜىي في اإلاىوٜت ًىٌس بلى بهدوهِظُا  لى ؿُِد الخ٢ٍى جمثل همصة وؿل بحن ؤطُا وؤُٛىىطُا، ُو

ت في ؤلاٛلُم وجإحي بِدها ٠ل مً ال٘لبحن، ُٗدىام وجاًال  ٍص  .هد بِدها مُاهماز وبسوهايجٜلُدًا باُخبازها الدولت اإلاٟس

 .(22، ؾ. 2012  )اإلاسهىن 

ألابعاد الاقتصادي  ولارمني  لإلستراتجي  الصيني  يي ننى  ري  سسيا:-8

ت في مىوٜت ؤطُا الباط٣ُُ٘ ؤزازا هامت ُلى مظخٜبل          ظ١ٍس ًخلٝ الـِىد الـُني ٟٜىة اٛخـادًت ُو

ىاء. مً الىاخُت الاٛخـادًت جٌهس الـحن باليظبت لدو٤ حىىب ػٚس ؤطُا الاٛخـادي وألامني ُلى خد الظ

ت الـِىُت ٛلٜا في  ذ، ؤما مً الجاهب ألامني ُٗثحر بىاء الٜىة الِظ١ٍس ؤلاٛلُم ٟ٘سؿت وجددي في ه٘ع الٛى

الٛتها  د ؤن الدوز الـُني اإلاظخٜبلي في حىىب ػٚس ؤطُا مددد بمدي همىها الداخلي ُو اإلاىوٜت.ًبدو مً اإلاٟا

ُب مّ ال٘اُل لُه جدبنى الـحن بطتراجُجُت مخِددة ألابِاد في ًل بِئت بٛلُمُت مِٜدة التٟر حن في اإلاىوٜت، ُو

خمادًت الاٛخـادًت اإلاخبادلت مً حهت. وجـاُد وجحرة الجزاُاث ؤلاٛلُمُت خـىؿا في بدسي  ادة الُا جخمحز بٍص

 الـحن الجىىبي والؼسقي مً حهت ؤخسي. 

ألصيني يي ننى  ري  سسيا:رمنقلةات التىنه الاستراتجي اس.

جىحد حملت مً اإلاددداث اإلاخد١مت في هبُِت ُالٛاث الـحن مّ دو٤ حىىب ػٚس ؤطُا مازسة برل٣ في       

الخىحه الاطتراجُجي للـحن اججاه هره اإلاىوٜت؛ مخمثلت في الٜسب الجٔسافي، الازيُاث اإلادلُت، الدًىام١ُُاث 

ُت في الظُاطُت، بًدًىلىحُت الخسب البازدة، ا لجٔساُٗا الظُاطُت. ٟما طاهم دُم الـحن للخس٠اث الؼُُى

ُت في اإلاىوٜت. هره وجدددث  اإلاىوٜت ببان الخسب البازدة في خلٝ مؼاُس الِداء اججاهها بحن الدو٤ ٓحر الؼُُى

الِالٛت بحن الـحن ودو٤ حىىب ػٚس ؤطُا بِد الخسب البازدة بِىامل ُدًدة ُلى زؤطها الىمى الاٛخـادي 

ت الـِىُت واللٔىهاث اإلاخداخلت لالُخماد الاٛخـادي اإلاخباد٤؛ خُث ؤدث نهاًت الخسب وجص  اًد الٜىة الِظ١ٍس

 (Acharya  2003, P.2 )البازدة خلٝ اهخمام متزاًد بالخدى٤ في محزان الٜىي ؤلاٛلُمي لـالح الـحن. 

لُت "جاًىان" جددًا للىٌام حؼ٢ل ُدًد الجزاُاث ؤلاٛلُمُت ُلى ٓساز الجزاَ في بدس الـحن الج       ىىبي ٛو

١ُت وحٔحر  ت بلم الىالًاث اإلاخددة ألامٍس ؤلاٛلُمي لجىىب ػٚس ؤطُا، ٟما ؤن بُادة جىحُه ألاخالٖ الِظ١ٍس

٘ها اججاه الٜىي ؤلاٛلُمُت له ؤزسه ُلى محزان الٜىي ؤلاٛلُمي. بكاٗت بلى التزاًد اإلالخىي للخِاون الاٛخـادي  مٛى
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ُلى ُالٛت الـحن بدو٤  2001طبخمحر  11طُا الباط٣ُُ٘، بكاٗت بلى جداُُاث ؤخدار وألامني في مىوٜت ؤ

حز الاهخمام ُلى الخسب ُلى ؤلازهاب ومىوٜت الؼٚس ألاوطى.     حىىب ػٚس ؤطُا في ًل جٟس

 البعد الاقتصادي لإلستراتجي  الصيني  يي املنقة "التعاون لبناء الثة ": . 

ِد اإلاظإلت الاٛخـادًت     
ُ
ألاٟثر ؤهمُت في ج٘اُل الـحن مّ دو٤ حىىب ػٚس ؤطُا، ل١ً بذا ؤخرها بِحن  ح

لُه  خباز هبُِت هره الِالٛاث ٗةهه ال ًم١ً ٗـل اإلاظاثل الاٛخـادًت ًُ جل٣ اإلاخِلٜت بالجاهب ألامني، ُو الُا

حز ُلى البِد الاٛخـاد لئلطتراججُت الـِىُت في هره اإلاىوٜت، لُخم الخ٘ـُل الخ  ٜا في الجاهب ألامني.طِخم التٟر

جدخاج الـحن الطخمساز همىها الاٛخـادي بلى بِئت بٛلُمُت مظخٜسة، بكاٗت بلى اإلاىازد وألاطىاٚ الىاطِت      

اإلاُا ٛبىال وحِاوها  ا ُو سها دو٤ حىىب ػٚس ؤطُا ٟما ًخولب جدُٜٝ الـحن همىخاتها الُٜادًت ؤطٍُى ٗى
ُ
التي ج

ا ِٗاال  مً هٖس هره الدو٤؛ خُث جمثل ُالٛاث الـحن مّ هره ألاخحرة اخخبازا إلاـداُٛت "ب١حن" باُخبازها هٗس

في بىاء الٜىة الِاإلاُت. هرا، وجدٞز الـحن ؤن ؤي جىحه طلبي اججاه دو٤ حىىب ػٚس ؤطُا طُدّٗ الِدًد منهم 

 ) خـاد الـُني.للخدالٙ مّ الٜىي اإلاىاٗظت بما في ذل٣ الُابان والىالًاث اإلاخددة، هرا ما طُازس طلبا ُلى الاٛ

Acharya 2003, p.3) 

ت الاٛخـادًت، في خحن هٌسث دو٤ حىىب ػٚس ؤطُا      حؼهد مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا وؼاها واطِا للخٟس

ٝ الاٛخـادي مً دو٤ حىىب  ذ خـىؿا بِد ؤن اخخو٘ذ الـحن البًر للـحن ٟ٘سؿت وتهدًد في ه٘ع الٛى

ت طىت  لذ "ب١حن" جخُ٘م ُملتها مما ػ٢ل كٔوا 1997ػٚس ؤطُا ُٜب ألاشمت اإلاالُت ألاطٍُى ، خحن ٗز

سض اهٌس للـحن ٟتهدًد اٛخـادي لدي دو٤ حىىب ػٚس  ت ٟو بكاُٗا ُلى اٛخـادًاث الدو٤ ألاطٍُى

ٓحر ؤن الـحن طِذ لخىهُد ُالٛاتها الاٛخـادًت مّ دو٤ آلاطُان؛ خُث بلٕ   (Acharya 2003,P.07)ؤطُا.

٢ي طىت  55دو٤ حىىب ػٚس ؤطُا خىالي بحمالي الخباد٤ الخجازي بحن الـحن و  ادة  2000ملُاز دوالز ؤمٍس بٍص

ًُ الظىت التي طبٜتها  برل٣ اخخلذ الـحن وآلاطُان ُلى الخىالي خامع وطادض ػٍس٣     %31ٛدزث بـ 

ججازي لبِلهما. ازج١ص همى الاٛخـاد الـُني ُلى اطدثمازاث دو٤ حىىب ػٚس ؤطُا وفي اإلاٜابل جلِب الـحن 

 (P.12 Dalipino, Lin  2002,) ٜسق ومٜدم اإلاظاُداث الاٛخـادًت لهره الدو٤. دوز اإلا

ّ ٟمىوٜت الخجازة       ًىمى جإزحر الـحن في حىىب ػٚس ؤطُا بؼ٢ل واضح في الظىىاث ألاخحرة وجمثل اإلاؼاَز

الري  " ةطىٔاٗىز -ُٟىمُىٕ" ومؼسوَ الظ١ت الخدًدًت  Free Trade Agreement  الخسة بحن الـحن وآلاطُان

٢ي، بكاٗت بلى  2.5ٛدزث ج٢ل٘خه بـ  ٝ الظُاز السابوت بحن دو٤  5500ملُاز دوالز ؤمٍس ٟم مً ػب٢اث الوٍس

ادة جإزحرها في حىىب ػٚس ؤطُا.  ,P.12) (Acharya 2003آلاطُان، ؤدواث حظخوُّ مً خاللها الـحن ٍش

اد          ة جإزحرها في مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا؛ خُث حظعى الـحن باُخمادها ُلى بطتراججُت اٛخـادًت بلى ٍش

ٝ ما جٜدمه مً بٓساءاث باإلاىاّٗ  -بٛلُم اإلا٢ُىوٕ-جدّٗ ححرانها ألاٛىي  بلى الدخى٤ في ُالٛاث مِها ًُ هٍس

الاٛخـادًت اإلاخبادلت. في خحن جمثل اإلاظاُداث اإلاالُت والخٜىُت الـِىُت ؤدواث حرب لؤلهساٖ ألاكِٙ؛ خُث 

٢ي ل١مبىدًا  800خىلي  2006-2005ٛدمذ الـحن بحن طىتي  ُٙ مبلٕ ٟبحر منها في   ملُىن دوالز ؤمٍس جم جًى

ّ البيُت الخدخُت وجىلُد الواٛت اإلااثُت.في خحن ٛدمذ لل٘لبحن في الظىىاث الثالر الخالُت ما ُٛمخه مً  06مؼاَز

ّ البيُت الخدخُت في البالد، ٟما حِهدث  10بلى  ل مؼاَز ٢ي لخمٍى " 1ـحن في احخماَ "آلاطُان+الملُاز دوالز ؤمٍس

٢ي ٟسؤطما٤ اطدثمازي في حىىب ػٚس  10بخخـُف  2009الثاوي ُؼس اإلاىِٜد بـ "جاًالهد" طىت  ملُاز دوالز ؤمٍس

ملُاز دوالز ُلى ػ٢ل ٛسوق، هرا بكاٗت بلى التزام الـحن بخٜدًم مظاُداث لجحرانها  15ؤطُا وجٜدًم ما ُٛمخه 



                                                             / ابدظام زملاوي و ؤ.د/ ُبد الوُٙ بىزوبين.د     "رميكي  يي رمنقة  ننى  ري  سسيالاأ-الاستراتيجي الصينيالتنافس "

 

 8132  نىكلي  (31) الثالث عشيدد الع                                املجل  الجزائيك  لألرمن والتنمي  104

 

ت،   Ming-jiang ,P.P)اإلاىخجاث الصزاُُت، البيُت الخدخُت، التربُت والصخت الِمىمُت. في مجاالث: اإلاىازد البؼٍس

128 129) 

ت للخجازة الخسة طىت          ُّ ُلى الاج٘اُٛت الاطدثماٍز مً ؤحل مىاحهت جداُُاث  2008هرا، بكاٗت بلى الخٛى

 2010والاطدثماز ، وجإطظذ في بداًت  ألاشمت اإلاالُت الِاإلاُت ُلى ألاطىاٚ ؤلاٛلُمُت والنهىق بالخجازة الخسة

مىوٜت الخجازة الخسة بحن الـحن وآلاطُان بـىزة زطمُت؛  خُث اطخٔٚس بوؼائها زماوي طىىاث بـىزة 

جُت وحِمل هره اإلاىوٜت الخسة ُلى خدمت  ٜدز الىاجج اإلادلي لدو٤ اإلاىوٜت 1.7جدٍز دو٤  -ملُاز مظتهل٣ ٍو

ت بـ جسلُىن دو  2بـدىالي  -آلاطُان والـحن ت الخجاٍز ٜدز بحمالي الخٟس ٢ي ٍو ٢ي ما  1.230الز ؤمٍس جسلُىن دوالز ؤمٍس

  ًجِل منها ؤٟبر مىوٜت للخباد٤ الخس في الِالم.

خماد الاٛخـادي اإلاخباد٤ بُنها وبحن دو٤ "آلاطُان" مً خال٤ مد اإلاظاُدة       ادة ُىاثد الُا حِمل الـحن ُلى ٍش

ت التي ال جصا٤ ُٛ " بحن بىاء الثٜتد الىمى، ومً زم الِمل ُلى جبدًد ؿىزة اإلاهدد لها في بحساء لـ "لهره اإلاجمُى

ادة الخإزحر ؤلاطتراجُجي الـُني في اإلاىوٜت مً خال٤ ج١ثُٙ  ألاهساٖ في ؤلاٛلُم، هرا مً حهت. والظعي لٍص

 خلىزها الاٛخـادي في دو٤ "آلاطُان" مً حهت ؤخسي.

أقة   ننى  ري  آسيا:  املةارب  لارمني  الصيني  ملنحـ. . 

واحهذ الـحن بنهاًت الخسب البازدة جددًاث خُُٜٜت؛ خُث ؤؿبدذ البِئت ألامىُت اإلادُوت بالـحن ؤٟثر      

ُت الىخُدة اإلاخبُٜت بكاٗت بلى جداُُاث اإلاُدان الظماوي  طىءا مً الظابٝ خـىؿا ٠ىنها الدولت الؼُُى

را الِصلت التي ٗسكت1989" طىت جُيُامحن"  ها ُليها الدو٤ الٔسبُت.، ٟو

بٜى هدٗها ألاطاس ي الخ٘اي ُلى         جدخاج الـحن في مظاز ؿِىدها الظلمي بلى مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا ٍو

ؤمىُت مّ دو٤  -جدال٘اث-ألامً والاطخٜساز في اإلاىوٜت، ذل٣ مً خال٤ اُخمادها بطتراججُت جٜىم ُلى خلٝ زوابى

ن الاطتراجُجي في مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا خـىؿا في ًل طِيها مدُوها ؤلاٛلُمي. خُث لىخٍ خلىز الـح

ت اإلاخِلٜت بالجزاُاث والخىجساث ؤلاٛلُمُت داخل دو٤  -اإلادُى -للىؿى٤ للمُاه الصزٛاء بكاٗت بلى ألاشماث ألاطٍُى

 آلاطُان. 

ت جٜىم ُلى طُاطت "        اث بامخالٞ الٜىة " وؤلاًماءالخإزحر ؤلاطتراجُجيحظخخدم الـحن بطتراججُت اطخ٘صاٍش

ٝ ما ٛدمخهؤٟثر مً مُلها لالطخخدام اإلاباػس لها. ٗمىر الدظُِيُاث  لدولت "مُىاماز"  طِذ إلزباث ذل٣ ًُ هٍس

س في صخت هره الِالٛاث وحجمها بال ؤن ذل٣  م حؼ٣ُ١ الخٜاٍز ب. ٓز مً حظهُالث لـىاُت ألاطلخت وبسامج جدٍز

ٙ دو٤ "آلاطُان" خى٤ كمها لل  Acharya)سابوت هدُجت للِ٘ها الاٛخـادي وازجباهها بالـحن. ٛد ؤزس ُلى مٛى

2003, P.15)  ت واضخت لخدُٜٝ ؤهداٗها ؤلاطتراججُت ٗةكاٗت بلى ًبدو ؤن الـحن جبيذ دبلىماطُت ُظ١ٍس

في مؼاوزاث دٗاُُت مّ ٠ل مً "بهدوهِظُا"،  2006بلى ٓاًت  2003"مُىاماز" دخلذ الـحن في ال٘ترة اإلامخدة مً 

 ا"، "ال٘لبحن"، "جاًالهد"، "ُٗدىام"."مالحًز

اُخمدث الـحن مٜازباث مخخل٘ت بخـىؾ الجزاُاث ؤلاٛلُمُت الؼاث١ت في مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا، ُٗ٘ما       

ًخِلٝ ببدس الـحن الجىىبي ٜٗد جمحز الظلٞى الاطتراججي الـُني مىر مىخـٙ الدظُِيُاث بـ "الخدٍ٘ 

خُث لم جخخلى الـحن ًُ موالبها الظُادًت في "؛ soft power" "ٜىة اللُىتالاإلالخىي" ما ًخماش ى مّ مٜازبت "

حن طىت  ّ الوٗس ؤلاٛلُم مً حهت، ٟما ُمدث للدخى٤ في م٘ىكاث مّ دو٤ "آلاطُان" مً حهت ؤخسي. لُٛى
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ت في بدس الـحن الجىىبي.في ه٘ع  2002 مِاهدة ؿداٛت وحِاون حِهدث ٗيها الـحن بدماًت اإلاالخت البدٍس

ٚ الاطتراجُجي حِاملذ الـحن بى٘ع اإلاٜازبت مّ ٛلُت "جاًىان"، ٗمىر الدظُِيُاث حِمل الـحن ُلى الظُا

ت السوابى الاٛخـادًت في ملُٝ "جاًىان" وػهدث الِالٛاث الـِىُت مّ بٛلُم جاًىان اإلاخمخّ بالخ١م -جٍٜى

ً في اإلاجاالث الظُاط -الراحي ا مّ بداًت الٜسن الىاخد والِؼٍس إن جدظىا ملخًى ُت والاحخماُُت والاٛخـادًت ٟو

ٝ ٛىاُد زابخت  (Ming-jiang , P.130) .الـحن ؤضخذ ؤٟثر اطخِدادا للخِامل مّ الٜلُت ٗو

بكاٗت بلى ما طبٝ جخِاون الـحن ؤمىُا في مجا٤ التهدًداث الجدًدة بؼ٢ل زىاجي مّ دو٤ حىىب ػٚس ؤطُا؛       

ِذ الـحن طىت  ٜد طىت خوت ُمل خى٤ الاججا 2000خُث ٛو ُُ  2001ز في اإلاخدزاث. وفي ه٘ع الظُاٚ 

احخماَ ُلى مظخىي وشازي بحن الـحن، الوض، "مُىاماز" وجاًالهد إلادازبت ججازة اإلاخدزاث وجم وؼسه في بُالن 

حِاوها إلا٢اٗدت التهدًداث ألامىُت الجدًدة ًخِلٝ بالخِاون   2002ب١حن. ٟما ؤُلىذ الـحن ودو٤ "آلاطُان" طىت 

مظاثل ججازة اإلاخدزاث، الاججاز بالبؼس، الٜسؿىت، ججازة الظالح، جبُِم ألامىا٤ والجساثم الاٛخـادًت  الثاجي في

را الجساثم ؤلال١تروهُت. اطخمسازا لى٘ع الىهج ُٜدث الـحن ودو٤ آلاطُان طىت  احخماُاث  2003ألاخسي ٟو

ُلى كسوزة الخِاون بحن ألاهساٖ في  جخِلٝ بالبدث في آلُاث الخِاون في مجا٤ الصخت الِمىمُت وحدد الدؼدًد

 (Ming-jiang , P.129)مجا٤ التهدًداث ألامىُت الجدًدة.  

٠ل ما طبٝ ذٟسه هى بلىزة لجهىد الـحن مً احل جدُٜٝ مـالخها وؤهداٗها ؤلاطتراججُت وألامىُت؛ خُث      

خمساز جوىزها الاٛخـادي، حظعى ليؼس ؿىزة خظىت لها في اإلاىوٜت وبٛامت بِئت ؤمىُت مظخٜسة ومالثمت الط

ومىاٗظت الٜىي ؤلاٛلُمُت ُلى الى٘ىذ في مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا وجثبُذ مىكّ بطتراجُجي لها في اإلاىوٜت ُلى 

 اإلادي البُِد.

٢ي في اإلاىوٜت مظخٔلت ال٘ساْ الري خل٘خه  تهدٖ ؤلاطتراججُت الـِىُت ُلى اإلادي البُِد الخخىاء الى٘ىذ ألامٍس

ت في اإلااطظاث الىالًاث اإلاخددة  ١ُت في ًل اوؼٔالها بالخسب ُلى ؤلازهاب، ذل٣ مً خال٤ جُِ٘ل اإلاؼاٟز ألامٍس

ت  مً الوٖس  ؤلاٛلُمُت وشٍادة بحساءاث بىاء الثٜت، وج٢اٗذ الـحن لخٌهس ؤٟثر دُما للمبادزاث ؤلاٛلُمُت ألاطٍُى

٢ي لخ٢ىن مصجِا ُلى الاطخٜساز في حىىب ػٚس ؤطُا.   ألامٍس

أ  لارميككي  يي  ننى  ري  سسيا:إلاستراتيجي-1

خُا مىوٜت لخٜاهّ بطتراججُاث الٜىي الٌِمى، خـىؿا في مجا٤         مثلذ مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا جاٍز

١ُت، ٓحر ؤن ٗترة الدظُِيُاث ػهدث جساحِا في الاهخمام  الخ٘اُل بحن الٜىي ؤلاٛلُمُت والىالًاث اإلاخددة ألامٍس

٢ي باإلاىوٜت، ولٜد ػ٢لذ  خا لِىدة الىالًاث اإلاخددة لالهخمام ؤلاطتراجُجي باإلاىوٜت؛  خُث   2001طىت ألامٍس جاٍز

" في "خسبها ُلى ؤلازهاب" ٟما ازجبوذ هره الِىدة مً حهت ؤخسي بالدًىام١ُُت الاٛخـادًت حبهت زاهُتاُخبرتها "

 اليؼوت التي حؼهدها اإلاىوٜت في ًل جىامي الٜىة الاٛخـادًت الـِىُت.

١ُت في اإلاىوٜت ُلى ال١ُُ٘ت التي خددث بها هره اإلاـالح  ًخىٛٙ        جإزحر "الىمى الـُني" ُلى اإلاـالح ألامٍس

ُت الاطخٜساز، الخ٘اي ُلى محزان الٜىي مّ جددًد الخ٘اي ُلى مىوٜت حىىب  التي جخمدىز ؤطاطا خى٤ جٛس

ت اإلاالخت وخما ت، خماًت ػٚس ؤطُا بُِدا ًُ الهُمىت ٟهدٖ بطتراجُجي بُِد اإلادي، خٍس ًت اإلامساث البدٍس

ُت الدًمٜساهُت، خ١م  ت،دُم مِاهدة الخل٘اء وألاؿدٛاء بكاٗت بلى الِمل ُلى جٛس ت والخجاٍز اإلاـالح الاطدثماٍز

را الخُلىلت دون جدى٤ اإلاىوٜت بلى مالذ للجماُاث  ت الِٜاثدًت ٟو الٜاهىن، ج١َسع خٜٚى ؤلاوظان والخٍس

 (Vaughn, Morrission 2006, P.4)ؤلازهابُت.    
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اتها بةُالن  2001طبخمبر  11دِٗذ  ؤخدار        ادة جسجِب ؤولٍى ١ُت إُل "الخسب ُلى الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ذ "واػىوً" بهمالها إلاىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا في ؤحىدتها  "War anti Terrorrism" ؤلازهاب" ؛ خُث ؤدٟز

سزث  بُادتها إلاجا٤ اهخمامها الاطتراج ٢ي باإلاىوٜت في الِٜىد ؤلاطتراجُجُت ٛو خطح هٜف الاهخمام ألامٍس ُجي. ٍو

ُاث الىالًاث اإلاخددة التي لم ج١ً حِبر بال ًُ طُاطاث دون مِالم بطتراجُجُت  الظابٜت مً خال٤ طلٟى

   .واضخت

١ُت؛ خُث وضح        ؤؿبدذ اإلاىوٜت بِد ؤخدار طبخمبر حِالج ُلى ؤنها حصء مهم مً ؤلاطتراجُجُت ألامٍس

س  ٢ي  الخٍٜس ؤهم الدو٤ التي تهدٖ الىالًاث اإلاخددة للخدالٙ مِا إلادازبت  2002ؤلاطتراجُجي لؤلمً الٜىمي ألامٍس

اًت مً الهجماث اإلادخملت والِمل ُلى تهدثت الجزاُاث ؤلاٛلُمُت بكاٗت بلى الظعي لخماًت  ؤلازهاب الدولي والٛى

 خال٤ الخدال٘اث والىحد الِظ١سي.  مـالخها ؤلاٛلُمُت  والخ٘اي ُلى جىاشن الٜىي في اإلاىوٜت مً

١ُت جٜلُدًا في حىىب ػٚس ؤطُا ببِم الٜىي ؤلاٛلُمُت في مجاالث ؤمىُت؛         ازجبوذ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

خُث دّٗ الجزاَ في بدس الـحن الجىىبي خى٤ مجمَى حصز بحن الـحن و"ال٘لبحن" بلى بُادة  بخُاء خل٘ها 

دة للخ٘اي ُلى الاطخٜساز في بدس الـحن الجىىبي، ٟمل دِٗذ هجماث طبخمبر بلى الدٗاعي مّ الىالًاث اإلاخد

ت كد ؤلازهاب. ُملذ الىالًاث اإلاخددة في هرا ؤلاهاز ُلى مظاُدة "طىٔاٗىزة" في  ص الِالٛاث الِظ١ٍس حٍِص

ت و مً حهت ؤخسي طِذ هره ألاخحرة لخدظحن ُالٛاتها مّ الـحن. بِىما ا مخاشث ججدًد جسطاهتها الِظ١ٍس

ل ُٗما ًخِلٝ بالٜلاًا ألامىُت؛ خُث دُمذ -الِالٛاث الخُالهدًت ت هدُجت مظاز حِاووي هٍى ١ُت بالخٍُى ألامٍس

سث "واػىوً" لـ "جاي"  ُدىام والخلُج ال٘ازس ي باإلاٜابل ٗو ١ُت في ال٢ىزٍخحن ٗو ت ألامٍس "جاًالهد" الجهىد الِظ١ٍس

١ُت.  ت ؤمٍس  (X-li 2009, P.10)ٗسؿا بدُاشة مِداث ُظ١ٍس

٢ي الِام لداثسة        جم جإُٟد هرا الخىحه هدى الخدال٘اث الخٜلُدًت في اإلاىوٜت مً خال٤ بُالن ألامحن ألامٍس

ت مدازبت ؤلازهاب  2004ػاون ػٚس ؤطُا والباط٣ُُ٘ في حىان  ذ الخدى٤" في اإلاىوٜت وػدد ُلى ؤولٍى بإهه "ٛو

١ُت ٛبل ؤن ًددد ٠ل مً "ال٘لبحن" و"جاًالهد" ٟدل٘اء جٜلُدًحن وػس٠اء اطتراجُجُحن في الظُاطت الخازحُت ألامٍس

ص ُلى دوز  ٣ ِٗا٤ في بىاء ألامً ؤلاٛلُمي، مً حهت ؤخسي ٟز في اإلاىوٜت، ٟما ؤػاز بلى دوز "طىٔاٗىزة" ٟؼٍس

١ُت مّ دو٤ زابوت حىىب ػٚس ؤطُا مً خال٤ الدُىة  ت الِالٛاث ألامٍس "مىخدي آلاطُان ؤلاٛلُمي" في جٍٜى

حن.  إلٛامت  Vaughan, Morrission 2006,P) (5مىوٜت جباد٤ خس بحن الوٗس

٢ي        ١ُت في حىىب  2006ؤٟدث الىزُٜت ؤلاطتراجُجُت لؤلمً الٜىمي ألامٍس ُلى زباث ألاهداٖ ألامىُت ألامٍس

١ُت بداحت لبىاء ٛىاُد ؤطاطُت لِالٛاتها الث س ؤن الىالًاث اإلاخددة ألامٍس ىاثُت مّ ػٚس ؤطُا؛ خُث وضح الخٍٜس

الدو٤ اإلا٘خاخُت في اإلاىوٜت، بهدٖ الخإطِع إلابادزاث دولُت ًم١ً ؤن حظاُد في وؼس الدًمٜساهُت، الاشدهاز 

وألامً ؤلاٛلُمي وتهدٖ ؤًلا لدُم ُملُاث ؤلاؿالح الظُاس ي في اإلاىوٜت بهدٖ مدازبت الخوٖس وؤلازهاب. 

(Ming-Te and Tai_Ting lu.2011,P.103) 

٢ي لظىت هرا مً الى       اخُت ؤلاطتراججُت ؤما مً الىاخُت الِملُت ٜٗد ٛدزث بخـاءاث وشازة الدٗاَ ألامٍس

صة في ػٚس ؤطُا والباط٣ُُ٘  12278الخىاحد الِظ١سي في ػٚس ؤطُا ُمىما  2007 ت اإلاخمٟس مً الٜىاث البدٍس

٢ي في الُابان وخىالي  32808ٟما ًىحد خىالي  ١ُت في في ٠ىزٍا الجىىبُت ٟ 27014حىدي ؤمٍس ما جىحد ٛىاث ؤمٍس

ت في "هاواي" و"ٓىام" و"٠الُ٘ىزهُا" والتي  ٠ل مً جاًالهد وال٘لبحن و طىٔاٗىزة، بكاٗت بلى الٜىاُد الِظ١ٍس

ّ في مىوٜت بدس الـحن الجىىبي بذا جولب الىكّ.   جخلٜى ال١ثحر مً الدُم اللىحظد٢ُي وحظمذ بالخدخل الظَس
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تراٖ ؤن اإلاـا لُه  حظعى بطتراجُجُا، ًجب الُا ١ُت في اإلاىوٜت داثمت وال جسجبى بالخسب ُلى ؤلازهاب ُو لح ألامٍس

ل جدال٘اتها ؤلاٛلُمُت بلى ُالٛاث زابخت لخدى٤ دون جإزحر الىمى الـُني ُلى اإلاـالح  الىالًاث اإلاخددة بلى جدٍى

١ُت في اإلاىوٜت.  ألامٍس

١ُت خى٤ جإزحراث "الىمى الـُني" وجداُُاجه جىٜظم ألادبُاث ؤلاطتراجُجُت داخل الىالًاث اإلاخددة          ألامٍس

١ُت الِاإلاُت خـىؿا في مىوٜت حىىب ػٚس ؤطُا، ما خلٙ ُٓاب جىحه واضح لدي ؤلادازاث  ُلى الهُمىت ألامٍس

خٜاد بإهه ًم١ً  ً. ًرهب ألاو٤ بلى الُا دوز الىٜاغ في الىالًاث اإلاخددة بحن جُاٍز ١ُت اججاه الـحن، ٍو ألامٍس

خماد الاٛخـادي اإلاخباد٤ والسوابى الاٛخـادًت بحن الدولخحن، مما ًادي خظبهم بلى الاطخ٘ادة م ً ُاثداث الُا

د اإلا١٘س الظُاس ي "ؤٟظُىب  لى هاض"  حن خُث ًٟا ٜت الخٜلُدًت بحن الوٗس ابخِاد اخخمالُت اإلاىاٗظت ُلى الوٍس

"Xiaobu Lu Has"   ١ُت ١ً٘ي ٜٗى الىٌس ١ُت اإلاٜدمت  ؤهه ل٘هم السوابى الـِىُت ألامٍس بلى ُٛمت الدًىن ألامٍس

 مً الـحن.

د ؤن ؤي حُٔحر في جىشَّ الٜىة في الىٌام الِالمي ًدّٗ هدى  ٟا ت "التهدًد الـُني" ٍو ؤما الخُاز الثاوي ُٗدُم هٌٍس

١ُت وبىاءا ُلُه  ادة الٜىة الـِىُت جادي بدون ػ٣ إلكِاٖ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس الـساَ، ما ٌِني ؤن ٍش

ص "جددر ا دُم هرا الخُاز البرادٌٔم الىاٛعي الدؼائمي واإلاخمٟس حن ٍو " حىن محرػهاًمسإلاىاحهت اإلاباػسة بحن الوٗس

"J.Mershiemer" " زوبسث حُلبحنو" "R.GelPin" وهى بسادٌٔم طُوس وال ًصا٤ ُلى جىحهاث الظُاطت الخازحُت

١ُت.       (CKang 2007,P.189)ألامٍس

م١ً جدلُل ؤلاطتراججُت ٌظخدىذ " الخددي الـُ        ٢ي ٍو اث الخ١٘حر الجُىبىلخ٢ُي ألامٍس ني" ُلى ؤولٍى

ت للخـم، بخاهخه  ٝ ؤزبِت ؤهداٖ زثِظُت جخِلٝ بالخد١م في اإلاخولباث الواٍٛى ١ُت إلاىاحهت الـحن ٗو ألامٍس

ىهىُت، ػب١ت مً ألاخالٖ، جدوُم ٛدزجه ُلى التهدًد الىىوي، بكِاٗه حُىبىلُخ١ُا مً خال تهدًد وخدجه ال

حز الىالًاث اإلاخددة ُلى خسبها ُلى ؤلازهاب في "الؼٚس ألاوطى"  ٗخذ اإلاجا٤ ؤمام الخدس٠اث  ٓحر ؤن جٟس

ت مّ  م اإلاىاحهت الِظ١ٍس ؤلاطتراججُت الـِىُت التي اُخمدث ٟما طبٝ الرٟس ُلى مٜازبت "الٜىة اللُىت" التي جٗس

خ٘اي ُلى الاطخٜساز، حرب الاطدثمازاث ألاحىبُت، الىالًاث اإلاخددة وحِمل ُلى زالر مداوز ؤطاطُت هي ال

ت في حىهسها.    ١ُت ُلى بطتراججُت ُظ١ٍس  وجىشَّ الاٛخـادًت الـِىُت، في خحن اُخمدث الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

جبيذ الىالًاث اإلاخددة مٜازبت بٛلُمُت وؤك٘ذ الوابّ اإلااطس ي ُلى  2009ُلى اإلاظخىي الِملي، بِد الِام 

حن جم وكّ ألاطاض السطمي  حِاونها مّ آلاطُان مسة ؤخسي. ٗخال٤ الٜمت التي ُٜدث في الظىت ه٘ظها بحن الوٗس

ت مً اإلابادزاث التي حؼحر بلى  2010لهره الِالٛت اإلاخجددة. ومىر الِام  ، اجخرث خ٢ىمت الىالًاث اإلاخددة مجمُى

١ُت الٍٜى ت ألامٍس  ًُ اإلاؼاٟز
ً
ادة اللٔى ُلى الـحن ، ٗلال  ت في حىىب ػٚس آطُا.طُاطت ٍش

٢ي آهراٞ "ؤوباما"  مّ "الدالاي  وحؼمل هره اإلابادزاث بُّ ؤطلخت حدًدة لخاًىان واحخماَ السثِع ألامٍس

الما" . ٟما ؤػازث وشٍسة خازحُت الىالًاث اإلاخددة، ؤزىاء خلىزها اإلاىخدي ؤلاٛلُمي لسابوت دو٤ حىىب ػٚس 

الًاث اإلاخددة مـلخت في خل الجزاُاث بدس الـحن الجىىبي، ( في هاهىي، ؤن لدي الى ARF) 2010آطُا لِام 

ت اإلاالخت في هرا البدس. دة ُلى خٍس بت الىالًاث اإلاخددة   (Egberink,Putten 2011) مٟا حؼحر ما طبٝ بلى ٓز

 لخإطِع ه٘ظها ٟٜىة زثِظُت في اإلاىوٜت

مبر  ازجه ألطترالُا 2011في هٗى ٢ي "ؤوباما" خال٤ ٍش ؤن الىالًاث اإلاخددة هي ٛىة آطُا  ، ؤٟد السثِع ألامٍس

١ُت في ؤطترالُا ٟجصء مً خوخه ألامىُت في آطُا 2500واإلادُى الهادت، مِلىا ًُ وؼس  ت ألامٍس -مً مؼاة البدٍس
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ل ألاحل في  اإلادُى الهادت. ٗإػاز في خواب له ٛاثال: "ٟإمت باط١ُُ٘ت، الىالًاث اإلاخددة طخلِب دوزا ؤٟبر وهٍى

ٝ الخمظ٣ باإلابادت ألاطاطُت وبالؼساٟت الىزُٜت مّ خل٘اثىا حؼ١ُل هره اإلاىوٜت و  مظخٜبلها ًُ هٍس

 (Khan, P.102) وؤؿدٛاثىا".

 خاجمت:

ًدّٗ الِسق الظابٝ بلى هدُجت ؤطاطُت م٘ادها ؤن مىوٜت حىىب ػٚس آطُا ؤؿبدذ طاخت للخىاٗع       

همىه ًصداد جإزحر الـحن ٟٜىة اٛخـادًت ، بِىما ًىاؿل الاٛخـاد الـُني ب١حن"و" واػىوً"الاطتراجُجي بحن "

بٛلُمُت في دو٤ حىىب ػٚس آطُا، ٟىدُجت مدخىمت ، هرا ما ً٘خذ اإلاجا٤ ؤمام الـحن للىؿى٤ بلى اإلادُى 

 الباط٢ُُ٘ي.

١ُت    ًمثل جصاًد الخإزحر الـُني في دو٤ حىىب ػٚس آطُا جددًا باليظبت بلى الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ُت في اإلاىوٜت ، ٗهي حِخبر هرا  الخمدد جمهُدا لخإطِع مجا٤ مً الهُمىت ؤلاٛلُمُت ، ومـالخها ؤلاطتراجُج

١ُت بدسبيها في الِساٚ وؤٗٔاوظخان ، بدبني  بطتراجُجُت  بدو ؤن الـحن اطخٔلذ اوؼٔا٤ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس ٍو

ٝ مٜازبت الٜىة اللُىت الطخمالت دو٤ حىىب  ػٚس آطُا وبىاء الثٜت بحن ألاهساٖ جٜىم ُلى الخإزحر الاطتراجُجي ٗو

١ُت مً خال٤ بُالن اطخِداداتها لخ٢ىن خلُ٘ا لها في  والىاي بالى٘ع ًُ اإلاىاحهت مّ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 خسبها ُلى ؤلازهاب.

١ُت         ٛد اُخمدث ُلى الخلىز الِظ١سي والخدال٘اث -ٟما الخٌىا –بذا ٠اهذ الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ًت، والبدث ًُ ػس٠اء حدد في مداولت الخخىاء الـحن، بال ؤن هرا الىهج ازجبى بةدازة السثِع الظابٝ الخٜلُد

١ُت  اوباما"، ٓحر ؤن هرا الىهج حٔحر بمجسد مجيء السثِع الجدًد" بىغ"" حز ُلى اإلاـالح ألامٍس ،خُث شاد التٟر

را باليظبت لخىحهه ل٢ُىن اإلاتزاًدة في اإلاىوٜت وزٟص ُلى ؤهمُتها باليظبت لئلطتراجُجُت ألا  ١ُت الؼاملت ، ٟو مٍس

ُلى هرا الىدى ، ٗةن مىوٜت حىىب ػٚس آطُا ؤؿبدذ مجاال لخىاٗع الٜىي ال١بري.  ٛاثد إلاىوٜت الباط٣ُ٘.

لُت  ، ػسح ؤخد اإلاِلٜحن خُٜٜت  2011ٗبِد احخماَ اإلاىخدي ؤلاٛلُمي لآلطُان في بالي، بهدوهِظُا ، في حٍى

ٔان شخـُت مهمت في بالي ، آلان الـحن هي الصخـُت اإلاهمت". 1986ي ُام ؿازخت جدذ ُىىان: "ف  ٠ان َز
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